Zondag 9 januari 2022 vanuit de Bergkerk te Den Haag
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager: Gerdie van der Kolk
Lector: Annelies Rijke

Organist/pianist: Warner Fokkens
Solist: Astrid Jeremic
Livestream: Theus van den Broek

Kosters: Guusje en Jos Vermeulen

Op de zondagen 9 en 30 januari en 6 februari staat een drietal psalmen centraal: psalm 3, 4 en 5. Een psalmendrieluik dus. Vandaag lezen we psalm 3, een morgengebed, samen met het verhaal over de doop van Jezus.

Muziek over lied 216: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
Welkom
Lied 215, vers 1, 2 en 4 (een morgenlied)

‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’

Bemoediging:
ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft!
Drempelgebed
Lied 215 (vervolg morgenlied), vers 5, 6 en 7
Kyriegebed (gebeden op muziek van lied 301h)
Gloriamuziek over lied 883: ‘King of kings and Lord of lords’
Woord vooraf bij de lezingen
Lezing: Lucas 3: 21-22 (NBV21)
21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel
geopend 22en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit
de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’
Lied 356, vers 1, 3, 6 en 7

‘O God die uit het water’

Lezing: psalm 3 (vertaling van Gerard Swüste; uit: ‘Altijd hetzelfde lied’)
1 Een psalm van David; toen hij vluchtte voor Absalom, zijn kind.
2 JIJ,
iedereen belaagt mij,
iedereen is tegen mij,
3 iedereen zegt over mij:
‘Voor hem bij God geen bevrijding’.
4 JIJ,
Een schild ben je
om mij, om jou
is het me te doen;
dankzij jou ga ik
met opgeheven hoofd.
5 Uit alle macht roep ik de LEVENDE,
van hemelse hoogte antwoordt hij.
6 Ik lig, ik slaap, ik ontwaak:
de LEVENDE houdt me vast.
7 Ik ben niet bang van horden
die me omsingelen.

8 Kom

op, JIJ,
bevrijd me, mijn God!
Je slaat al mijn vijanden op hun kaken.
Slechte mensen, op mij gebeten,
je breekt hun tanden.
9 Van JOU komt bevrijding
over jouw mensen komt je zegen.
Lied 359, vers 1
Dit lied gaat op de wijs van ‘Ozewiezewoze’, een volkslied van Portugees-Creoolse oorsprong en voor
velen ook bekend als kinderlied of liedje van vroeger:
Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.
Overdenking
Muziekmoment (piano improvisatie over lied 337: ‘Down the mountain the river flows’)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, waarbij telkens als acclamatie klinkt:
‘Doe lichten over ons uw aangezicht’ (lied 368c)
We besluiten onze gebeden met het ‘Onze Vader’ (waarbij de klok wordt geluid).
Het Onze Vader wordt vandaag gezongen, met lied 369b:
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen (o.a. over de collectes):
De 1e collecte is bestemd voor de wijkdiaconie. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL92 INGB
0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is voor ‘Haastu’ (Haags Studentenpastoraat). U kunt uw
bijdrage overmaken op NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk. Vermeld bij uw
giften altijd de datum van deze kerkdienst. Meer info: zie de Wijkgroet!

Slotlied 686, vers 1 en 3

‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’

Zending en zegen
Muziek over lied 522: ‘Toen Jezus bij het water kwam’
Volgende week zondag, 16 januari, vieren we (in het kader van de week van gebed voor de eenheid)
een oecumenische dienst samen met de H. Familiekerk.

